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§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, tryb i zakres działania Zarządu  Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Muszyńskiej (TMZM) zwanego dalej „Zarządem”  

2. Zarząd jest statutowym organem TMZM, kieruje jego działalnością i reprezentuje TMZM 

na zewnątrz. 

3. Podstawą działania Zarządu są przepisy: 

1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zmianami),; 

2) Statutu TMZM; 

3) niniejszego Regulaminu. 

4. Liczbę, skład i tryb powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz zakres jego 

działania określa Statut TMZM. 

 

§ 2. 

1. Zarząd wykonuje czynności statutowe i podejmuje uchwały kolegialnie na 

protokołowanych posiedzeniach, jednakŜe w okresie między posiedzeniami członkowie 

Zarządu wykonują swoje czynności w ramach przyjętego podziału obowiązków.  

Oświadczenie woli w imieniu TMZM składają dwaj członkowie Zarządu poprzez 

zamieszczenie swoich podpisów pod nazwą TMZM . 

 

§ 3. 

1. Zarząd zapewnia funkcjonowanie  TMZM. 

2. Do kolegialnych decyzji Zarządu, obok zadania wymienionego w ust. 1, naleŜy 

w szczególności: 

1) przyjmowanie w poczet członków TMZM; 

2) zawieranie umów długoterminowych; 

3) udzielanie pełnomocnictwa; 

4) składanie rocznych sprawozdań z działalności TMZM; 

5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków TMZM; 
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6) uchwalanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków TMZM w sprawie 

zmian Statutu; 

7) opiniowanie  rocznego planu kontroli sprawowanej przez Komisję Rewizyjną TMZM; 

8) przekazywanie podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zebraniu 

Członków TMZM informacji o realizacji wniosków polustracyjnych; 

9) wprowadzanie regulaminów i instrukcji oraz innych aktów wewnętrznych 

umoŜliwiających prawidłowe funkcjonowanie TMZM; 

10) kierowanie działalnością programową  i organizacyjną TMZM; 

11) zatwierdzanie rocznego budŜetu TMZM i przygotowanie rocznego sprawozdania 

finansowego z jego realizacji; 

12) zarządza majątkiem TMZM, w tym podejmuje decyzje w sprawie nabycia i zbycia 

składników majątku, oraz zaciągania zobowiązań . 

3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu naleŜą takŜe: 

1) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy  TMZM; 

2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków TMZM; 

3) uczestnictwo w posiedzeniach organów statutowych  na ich wniosek; 

4) zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian dotyczących TMZM, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

5) zapewnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej pozostałych organów TMZM; 

6) prowadzenie rejestru członków na zasadach określonych w Statucie TMZM. 

4. Zarząd podejmuje decyzje równieŜ w innych sprawach, które nie są zastrzeŜone 

w przepisach prawa oraz Statucie do kompetencji innych organów TMZM. 

 

§ 4. 

1. Zarządowi przewodniczy Prezes Zarządu. 

2. Prezes sprawuje nadzór nad całością funkcjonowania TMZM, oraz odpowiada za 

efektywne kierowanie działalnością TMZM. 

3. Do kompetencji i obowiązków Prezesa Zarządu naleŜy równieŜ: 
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1) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących działalność TMZM w zakresie nie 

zastrzeŜonym dla kompetencji Zarządu lub innych organów TMZM; 

2) reprezentowanie na zewnątrz TMZM w zakresie jaki jest określony w Statucie TMZM 

4. Pod nieobecność Prezesa jego obowiązki i prawa, określone w niniejszym Regulaminie, 

wykonuje w zastępstwie Wiceprezes. 

 

§ 5. 

1. Członkowie Zarządu wykonują następujące czynności: 

1) prowadzą powierzone im zadania zgodnie z podziałem czynności pomiędzy członków 

Zarządu - w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

i prawidłowe ich wykonanie; 

2) w zakresie wynikającym z postanowień Statutu TMZM i wewnętrznego podziału 

obowiązków reprezentują TMZM na zewnątrz oraz sprawują nadzór nad jego 

działalnością. 

2. Członkowie Zarządu wykonują ponadto inne zadania wynikające z zaistniałych potrzeb by 

aby prawidłowo zapewnić funkcjonowanie TMZM. 

 

§ 6. 

1. Zarząd działa zgodnie z okresowymi rocznymi planami pracy. 

2. Prezes, kierując działalnością Zarządu, wykonuje następujące czynności: 

1) opracowuje projekt planu pracy Zarządu; 

2) przygotowuje projekty uchwał i innych decyzji Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał. 

4. Dla waŜności uchwał wymagane jest prawidłowe powiadomienie o posiedzeniu 

wszystkich członków Zarządu. Powiadomienie takie moŜe być realizowane  w formie 

papierowej lub elektronicznie (fax,mail,sms). 

5. Posiedzenia zwołuje z własnej inicjatywy Prezes Zarządu, a pod nieobecność Prezesa 

Wiceprezes. Prezes Zarządu ustala równieŜ porządek obrad posiedzenia.  
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6. Posiedzenie Zarządu moŜe być zwołane przez co najmniej dwóch dowolnych  członków 

Zarządu. 

7. Członkowie Zarządu mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad.  

8. O włączeniu sprawy do porządku obrad decyduje Zarząd przed jego zatwierdzeniem. 

9. Obrady Zarządu rozpoczynają się rozpatrzeniem i przyjęciem porządku obrad. 

10. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a podczas jego nieobecności inny 

członek Zarządu. 

 

§ 7. 

1. W sprawach wymagających niezwłocznego załatwienia, w okresach między 

posiedzeniami Zarządu, uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowy. 

2. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym następuje, gdy za jej przyjęciem wypowie się przez 

złoŜenie swych podpisów pod uchwałą więcej niŜ połowa członków Zarządu. 

3. Oryginału uchwały podpisanej przez członków Zarządu podejmujących uchwałę w trybie 

obiegowym wpisuje się do protokołu z najbliŜszego posiedzenia Zarządu. 

 

§ 8. 

1. Obecność członków Zarządu na posiedzeniach jest obowiązkowa. 

2. O niemoŜności wzięcia udziału w posiedzeniu członek Zarządu zawiadamia Prezesa, 

a pod nieobecność Prezesa innego członka Zarządu. 

3. Porządek obrad kaŜdego posiedzenia powinien zawierać stwierdzenie wymaganej 

obecności członków Zarządu umoŜliwiającej podjęcie wiąŜących uchwał (quorum). 

4. Porządek obrad powinien równieŜ przewidywać przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia. 

5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: 

1) członkowie organów Statutowych TMZM 

2) inne osoby zaproszone przez Zarząd. 
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§ 9. 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i są waŜne, jeŜeli zostały podjęte 

przy obecności na posiedzeniu, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. 

Uchwały podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. 

2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym. Głosowanie jawne jest zastępowane 

głosowaniem tajnym na Ŝądanie większości członków Zarządu uczestniczących 

w głosowaniu. 

3. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą moŜe zgłosić do protokołu 

zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem. 

4. Wniesienie zastrzeŜenia nie zwalnia członka z obowiązku stosowania się do podjętej 

przez większość uchwały. 

5. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich 

dotyczących. 

 

§ 10. 

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów. 

2. Protokół powinien zawierać: 

1) kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce i datę 

posiedzenia; 

2) imiona i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowe członków Zarządu i innych osób 

biorących udział w posiedzeniu, 

3) przyjęty porządek obrad; 

4) zwięzłe streszczenie spraw objętych porządkiem obrad, przebieg dyskusji, treść 

podjętych uchwał i wynik głosowania; 

5) wnioski członków Zarządu, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile 

wnioskodawca tego zaŜąda oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do 

protokołu przeciw podjętym uchwałom; 

6) terminy i sposób wykonania podjętych uchwał oraz imiona i nazwiska osób 

odpowiedzialnych za ich wykonanie. 
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3. Biorący udział w posiedzeniu członkowie Zarządu mogą zgłaszać poprawki do protokołu, 

które Zarząd rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokołu. 

4. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu oraz Sekretarz Zarządu.  

5. Protokoły z posiedzeń Zarządu przechowuje przez okres 5 lat. 

 

§ 11. 

Regulamin Działania Zarządu oraz wszystkie jego zmiany uchwalane są przez Walne 

Zebranie Członków TMZM. 

 

 

Muszyna dnia 3 maja 2009 roku  

 

 

Adam Mazur        Maciej Palej 

…………………………….     ………………………………… 

Sekretarz WZ Członków TMZM      Przewodniczący  WZ Członków TMZM 

 


